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Iniciativa Klubu finančních ředitelů – Zpracování koncepce Průmyslové a obchodní politiky ČR, 
zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění zdrojů financování 

Cíl 
Zpracování koncepce Průmyslové a obchodní politiky s vazbou na energetickou politiku státu za 
účasti Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy, Ministerstva průmyslu a obchodu, ekonomů 
zastoupených v NERV a odborníků z bank a podniků zastoupených v Klubu finančních ředitelů. 
 
Výchozí situace 
Česká republika je jednou z nejvíce průmyslových zemí Evropské unie. Podíl průmyslové výroby na 
tvorbě hrubé přidané hodnotě činí téměř 30 %. V Evropě má vyšší podíl průmyslu na tvorbě hrubé 
přidané hodnotě (HPH) jen Irsko, téměř 36 %. Podíl průmyslové výroby v EU na hrubé přidané 
hodnotě se pohybu okolo 20 %. I přesto, že ČR je tradičně silnou průmyslovou zemí, dlouhodobá 
koncepce rozvoje průmyslu a obchodu chybí. Posledním pokusem o zpracování hospodářské politiky 
státu byl tzv. „Velký třesk“, který zpracoval ministr průmyslu Miroslav Grégr v roce 2001. Ať již byl 
tento dokument, jakkoliv kontraverzní, definoval priority hospodářské politiky a zdroje financování 
českého průmyslu a energetiky 
 
Výkonnost průmyslu ČR 
Historicky byla Česká republika průmyslovou zemí s vysokou přidanou hodnotou, a to díky 
dostupnosti primárních zdrojů a úzké vazbě na konečné zákazníky. Privatizací klíčových odvětví 
průmyslu a energetiky, nekontrolovatelným růstem nákladů, nesmyslným naléváním peněž do 
ekonomiky formou státních subvencí právnickým a fyzickým osobám je se dostali až na úroveň 
„klinické“ smrti české ekonomiky. Míra hrubé přidané hodnoty však výrazně klesá i s tím, jak se 
prohlubuje vzdálenost ČR od primárních zdrojů a klíčových technologických komponent. Současně 
se prodlužuje cesta ke konečnému zákazníkovi a je jen málo odvětví, které takový vztah mají. 
 
Zásadní ekonomické problémy české ekonomiky 

• Vysoký podíl průmyslové výroby na hrubé domácím produktu 
• Nízká míra přidané hodnoty průmyslové výroby i služeb ve většině odvětví 
• Záporná bilance zahraničního obchodu 
• Dlouhá vzdálenost od dodavatelů vstupů a současně také od konečných zákazníků 
• Syndrom montovna východní Evropy s rychlým tempem růstu mzdových nákladů 
• Nízká produktivita práce spojená s vysokým podílem lidské práce 
• Nízká míra využívání nových technologií a inovací 
• Nedostatek kvalifikované pracovní síly 
• Vysátý trh práce, odliv mozků do zahraničí 
• Nízký podíl firem s českém vlastnictvím na tvorbě přidané hodnoty 
• Odliv přidané hodnoty formou dividendy a SLA‘s do zahraničí 

 
Návrh řešení 

• Založení pracovní skupiny, diskusního fóra a kulatého stolu – CXO Talks s cílem vytvoření 
platformy pro zpracování hospodářské a energetické politiky státu a zajištění financování; 

• Zajištění zdrojů financování z národních a mezinárodních zdrojů, včetně zajišťovacích 
instrumentů ve spolupráci Národní rozvojovou bankou a dalšími institucemi; 

• Vytvoření motivačních nástrojů na podporu rozvoje a investic včetně zahraniční expanze ve 
spolupráci s ministerstvem financí a ministerstvem zahraničí, další rozvoj zahraničních misí na 
podporu podnikaní (daňové úlevy, zrychlené odpisy, …); 

• Založení Fondu rozvoje českého průmyslu a obchodu z mimořádných daní z nadměrných 
zisků, resp. nahrazení tohoto institutu podílovým fondem. 
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